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  Dato:  
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Dagsorden for studienævnsmødet i Studienævnet for Erhvervsøkonomi 

 
Tid: Tirsdag d. 19. maj kl. 08:30-12:00 

Sted: MS Teams 

Deltagere: Kristian Nielsen, Anne Fisker, Vivi Juul-Pedersen, Mohammad Rana, Niels Sandalgaard, Ole Friis, Mads-

Frederik Klostergaard, Louise Bay Jensen, Olivia Bøgebjerg Jensen, Anders Tvorup Bager, Liv Katja Vernersen,  

Afbud: Christopher Søgaard Degenkolv, Ander Drejer 

Dagsordenspunkter 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkter tilføjet eventuelt: 
- Valgfag E20 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Nyheder fra studienævnsformanden og næstformanden 
 
Nyheder fra Studienævnsformanden: 
- Aftagerpanelet er endeligt godkendt 
- Eksamen F20: Meget lille åbning for fysisk tilstedeværelse på campus 
- RUS-forløb E20: Der er ansat 3 RUS-koordinatorer og rekvireret 39 tutorer 
- Undervisning E20: Der forventes fysisk tilstedeværelse på campus men med online-forløb som backup 
- Ombytning af 9. og 10. semester: Det frarådes af pga. dårlige erfaringer, men kan alligevel godkendes 
af SN pga. den nuværende situation 
- SN godkender mange alternative forløb på cand.merc. 9. semester pga. den nuværende situation 
 
Nyheder fra Næstformanden: 
Ingen 
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4. Kort runde omkring forløbet med nedlukning og onlineundervisning 
 
Samme tilbagemelding som sidst. Det er SN-medlemmernes indtryk (både studerende og ansatte), at 
onlineforløbet har fungeret godt givet omstændighederne.  
 
 

5. Studienævnssager 
 
Lukket punkt. 
 

6. Kommentarer til årsrapport fra censorformandskabet, Bilag 1 
 
Studienævnets kommentarer til opmærksomhedspunkter fra censorformandskabet: 
 
Eksaminator skal tage udgangspunkt i målbeskrivelsen og læringsmålene samt begrunde karaktergiv-
ningen bedre for de studerende ud fra karakterbekendtgørelsen og læringsmålene 
- Der er i de nye studieordninger arbejdet med læringsmålene i samtlige moduler og studienævn/studie-
ledelse arbejder videre med regler/guidelines ifm. omfanget af skriftlig/mundtlig feedback til studerende 
ved karaktergivning 
 
Der skal være klarhed omkring procedurer ifm. eksamenssnyd og plagiering 
- Studieledelsen har udarbejdet en klar procedure for dette 
 
Omfanget af fjerneksaminer skal diskuteres og eksaminatorer skal have styr på regler og teknik 
- Uddannelsesjura og en arbejdsgruppe har udarbejdet retningslinjer og guides for dette som følge af 
nedlukningen af universitetet F20, hvor eksaminer har været afholdt digitalt 
 
Husk festliggørelse af afsluttende eksaminer (undgå rod og støj og skab venteplads for pårørende) 
- Studienævnet er enig i betragtningen, og anbefaler også anvendelse af grønne duge, som det er kuty-
men ved øvrige universiteter, for at skabe opmærksomhed om den specielle begivenhed    
 
Undgå eksaminer af kort varighed pga risiko for uens bedømmelse og undgå ”huller” i eksamensplanen 
- Studienævnet anbefaler, at tidsforbruget ved korte eksaminer (eks. 20 minutters mundtlig eksamen) 
undersøges nærmere mht., om der er tilstrækkelig tid til udprøvning af læringsmål, votering og karak-
tergivning (også set i lyset af øverste opmærksomhedspunkt) 
- Huller i eksamensplanen kan til dels imødekommes ved, at der stilles krav om, at studerende skal møde 
op i god tid inden eksamenstidspunktet 
 
Stor stigning i STÅ fra AAU (men dette forventes reduceret i fremtiden pga intern dimensionering) 
- Dette forventes reduceret som følge af den interne dimensionering på HA, EBA (lukket) og de enkelte 
cand.merc.-linjer  
 

7. Kommentarer til evalueringsskemaer på Institut for Økonomi og Ledelse, Bilag 2 
 
Skal uddannelsesevalueringen skal være en integreret del af sidste semesterevaluering? 
- Ja 
Gennemgå evalueringerne sammen med de studerende? Eventuelt midtvejsevaluering?  
- Studienævnet vurderer ikke, at der skal implementeres en midtvejsevaluering før, at svarprocenten bli-
ver signifikant forbedret for de afsluttende evalueringer. Indtil kan en mundtlig midtvejsevaluering fore-
tages af underviser mht. forbedringer. 
 
Gør det obligatorisk at bruge 5-10 minutter på evaluering i sidste forelæsning i hvert modul 
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Specifikke kommentarer til: 
 
Modulevaluering:  
Der er spørgsmål relateret til pensum, den studerende og underviseren. Men måske kan der også spør-
ges ind til betydningen af interaktionen med medstuderende (eks. i forbindelse med cases og øvelser). 
Det er vigtigt i forbindelse med tilrettelæggelsen af eksempelvis online undervisning og holdundervis-
ning. Der kan eventuelt spørges ind til om studerende vil anbefale modulet til medstuderende. 
 
Projektevaluering:  
Der spørges specifikt ind til den studerende evaluering af vejlederens faglige kompetencer inden for for-
skellige områder (eks. metode), hvilket ikke nødvendigvis kan eller skal vurderes af studerende men af 
arbejdsgiver/fagfæller. Derfor kunne måske i stedet spørges ind til, hvorvidt vejleder er et godt match 
med projektgruppen givet emne og metode. 
   
Semesterevaluering:  
Der skal slettes et op i spørgsmål 2 - ellers ingen kommentarer 
 
Uddannelsesevaluering: 
Ingen kommentarer 
 
RUS-evaluering:  
- Er formatet af RUS-perioden allerede fastlagt? (der spørgsmål om teambuilding og specifikke datoer) 
- Overvej om der er for mange muligheder for uddybende svar, da svarprocenten i forvejen ofte er lav 
 
 

8. Gennemgang af semesterevalueringer E19, Bilag 3 
 
Se de to bilag for tre specifikke muligheder for forbedring på henholdsvis HA og cand.merc. baseret på 
samtlige semester- og modulevalueringer. Muligheder for forbedringer i specifikke moduler tages med 
videre til den modulansvarlige. Generelt er svarprocenten alt for lav, især på cand.merc.-linjerne. 
 

9. Eventuelt 
 
Valgfag E20: 
- Der byttes om på valgfag nr. 2 (Bæredygtighed i Organisationer) i uge 45-46 og valgfag nr. 8 (Business 
Design) for at kunne rekvirere undervisere 
- Studienævnet vil gerne have hjælp fra Mette V. og Valeria til at udarbejde et katalog over valgfagene 
til de studerende 
 
Andre punkter: 
- Studienævnet efterspørger viden om, hvilke tiltag der er besluttet mht. at promovere den kommende 
Business School 
- Studienævnet undersøger mulighederne for dimission givet de nuværende forhold med nedlukning 
 

10. Planlægning af næste møder 
 
Deadline for indsendelse af modulbeskrivelser til godkendelse i studienævnet er d. 12. juni 
Næste Studienævnsmøde lægges i uge 26, hvor der er flest mulige deltagere (doodle) 
 
 

 


